∆ιαγώνισµα στις Αρχές Οργάνωσης και
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
1ο Κεφάλαιο
ΟΜΑ∆Α Α
Στις παρακάτω προτάσεις από Α1 έως Α6 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της
καθεµίας και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή και Λάθος αν είναι λανθασµένη.
Α1 Ένας λειτουργικός στόχος των επιχειρήσεων που αναφέρεται στους ανθρώπους είναι η φήµη
και η δύναµη.
µον 4
Α2 Οι στόχοι της επιχείρησης αποτελούν το λόγο για τη δηµιουργία της. µον 4
Α3 Η προβολή του προϊόντος και της επιχείρησης ανήκουν στην εµπορική λειτουργία. µον 4
Α4 Το προϊόν είναι το βασικότερο στοιχείο του περιβάλλοντος της επιχείρησης. µον 4
Α5 Οι πληροφορίες συγκαταλέγονται στις εισροές και στις εκροές της επιχείρησης. µον 4
Α6 Για τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, τα κέρδη ή καλύτερα η αποδοτικότητα των κεφαλαίων
σε βραχυπρόθεσµη βάση είναι ένας απ’ τους πιο σηµαντικούς στόχους, που όµως δεν είναι ο
µοναδικός.
µον 4
Στις παρακάτω προτάσεις από Α7 έως και Α9 , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της
καθεµιάς πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α7 Η/οι πιο βασική/ές λειτουργία/ ίες µιας οικονοµικής µονάδας είναι:
Α) η παραγωγική
Β) η εµπορική
Γ) η οικονοµική
∆) όλες

µον 6

Α8 Στη διαµόρφωση της ιεράρχησης των στόχων λαµβάνουµε υπόψιν:
Α) την άσκηση εξουσίας
Β) τις απειλές
Γ) τους περιορισµούς
∆) το β και γ µαζί

µον 6

Α9 Η βασική οικονοµική αρχή συνδέεται άµεσα µε τις έννοιες της:
Α) αποτελεσµατικότητας και παραγωγικότητας
Β) αποτελεσµατικότητας – αποδοτικότητας – παραγωγικότητας
Γ) αποτελεσµατικότητας – ανταγωνιστικότητας – παραγωγικότητας
∆) αποτελεσµατικότητας – ανταγωνιστικότητας

µον 6

A10 Τι γνωρίζετε για τους θεσµικούς στόχους; µον 8

ΟΜΑ∆Α Β
Β1 Να περιγράψετε τη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης. µον 17

Β2 Τι γνωρίζετε για την παραγωγικότητα, πως µπορεί να µετρηθεί και ποια η σηµασία της;
µον 17

B3 Να περιγράψετε την επιχείρηση ως σύστηµα. (απαιτείται και σχήµα) . µον 16

